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““
2233

NNhhưưnngg  ggiiờờ  hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  đđãã  đđếếnn  rrồồii,,  kkhhii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhờờ  pphhưượợnngg  tthhậậtt  llấấyy  ttââmm  tthhầầnn  

vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  mmàà  tthhờờ  pphhưượợnngg  CChhaa::  ẤẤyy  đđóó  llàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhờờ  pphhưượợnngg  mmàà  CChhaa  ưưaa  tthhíícchh  

vvậậyy..  
2244
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  TThhầầnn,,  nnêênn  aaii  tthhờờ  llạạyy  NNggààii  tthhìì  pphhảảii  llấấyy  ttââmm  tthhầầnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  

mmàà  tthhờờ  llạạyy..”” (Gi.  4:23-24; Sv. Rô. 12:1-2) 

  

 

 

 

 1. Cựu Ước  

 

  (1) Hb. ׁשחה [shachah]: “phủ phục”, “bái phục”, “qui phục” 

““HHếếtt  tthhảảyy  ccáácc  ddâânn  mmàà  CChhúúaa  đđãã  ddựựnngg  nnêênn__SSẽẽ  đđếếnn  tthhờờ  llạạyy
(Hb. ׁשחה [shachah])

  

ttrrưướớcc  mmặặtt  CChhúúaa,,__VVàà  ttôônn  vviinnhh  ddaannhh  CChhúúaa..”” (Thi. 86:9) 

 

  (2) Hb. בד]daba„[ ע: “phục sự”, “phục vụ”, “hầu việc”, “phụng sự” 

““NNggưươơii  pphhảảii  kkíínnhh  ssợợ  GGiiêêhhôôvvaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii,,  pphhụụcc  ssựự
(Hb.  דבע

[„abad])
  NNggààii,,  vvàà  llấấyy  ddaannhh  NNggààii  mmàà  tthhềề..”” (Phục. 6:13) 

 

 2. Tân Ước 

 

  (1)  r.           [proskuneo]: “phủ phục”, “bái phục”, “qui phục” 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  nnóó  rrằằnngg::  HHỡỡii  qquuỉỉ  SSaattaann,,  nnggưươơii  hhããyy  lluuii  

rraa!!  VVìì  ccóó  llờờii  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  pphhảảii  tthhờờ  pphhưượợnngg
(  .           [proskuneo])

 

CChhúúaa  llàà  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii,,  vvàà  cchhỉỉ  hhầầuu  vviiệệcc  mmộộtt  mmììnnhh  NNggààii  mmàà  

tthhôôii..”” (Ma. 4:10; Sv. Công. 10: 25-26; Khải. 22:8-9) 

 

  (2)  r.         [latreuo]: “phục sự”, “phục vụ”, “hầu việc”, “phụng sự” 

““ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llạạii  pphháánn  rrằằnngg::  NNhhưưnngg  TTaa  ssẽẽ  đđooáánn  xxéétt  ddâânn  đđãã  bbắắtt  

cchhúúnngg  nnóó  llààmm  ttôôii,,  kkếế  đđóó,,  cchhúúnngg  nnóó  ssẽẽ  rraa  kkhhỏỏii,,  vvàà  tthhờờ  pphhưượợnngg
((Gr.          

[latreuo]))
  TTaa  ttrroonngg  nnơơii  nnầầyy..”” (Công. 7:7) 

 



7_(III.1)_“Bản Chất Thuộc Linh Của Sự Thờ Phượng Đức Chúa Trời”   

 

 

 

 

 1. “Thờ phượng” Chúa là tận hiến cả đời sống cho Chúa! 

 

““
11
VVậậyy,,  hhỡỡii  aannhh  eemm,,  ttôôii  llấấyy  ssựự  tthhưươơnngg  xxóótt  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  kkhhuuyyêênn  aannhh  eemm  

ddâânngg  tthhâânn  tthhểể  mmììnnhh  llààmm  ccủủaa  llễễ  ssốốnngg  vvàà  tthháánnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii,,  ấấyy  llàà  

ssựự  tthhờờ  pphhưượợnngg
(  .         [latreia])

  pphhảảii  llẽẽ  ccủủaa  aannhh  eemm..  
22
ĐĐừừnngg  llààmm  tthheeoo  đđờờii  nnầầyy,,  

nnhhưưnngg  hhããyy  bbiiếếnn  hhóóaa  bbởởii  ssựự  đđổổii  mmớớii  ccủủaa  ttââmm  tthhầầnn  mmììnnhh,,  đđểể  tthhửử  cchhoo  bbiiếếtt  ýý  

mmuuốốnn  ttốốtt  llàànnhh,,  đđẹẹpp  llòònngg  vvàà  ttrrọọnn  vvẹẹnn  ccủủaa  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  tthhểể  nnààoo..”” (Rô. 

12:1-2) 

 

 2. Không thể “thờ phượng” Chúa mà thiếu “hầu việc” Chúa được! 

 

““
88
MMaa  QQuuỉỉ  llạạii  đđeemm  NNggààii  llêênn  ttrrêênn  nnúúii  rrấấtt  ccaaoo,,  cchhỉỉ  cchhoo  NNggààii  ccáácc  nnưướớcc  tthhếế  ggiiaann,,  

ccùùnngg  ssựự  vviinnhh  hhiiểểnn  ccáácc  nnưướớcc  ấấyy;;  
99
mmàà  nnóóii  rrằằnngg::  VVíí  bbằằnngg  nnggưươơii  ssấấpp  mmììnnhh  ttrrưướớcc  

mmặặtt  ttaa  mmàà  tthhờờ  llạạyy
(  .           [proskuneo])

,,  tthhìì  ttaa  ssẽẽ  cchhoo  nnggưươơii  hhếếtt  tthhảảyy  mmọọii  ssựự  nnầầyy..  
1100
ĐĐứứcc  CChhúúaa  JJêêssuuss  bbèènn  pphháánn  ccùùnngg  nnóó  rrằằnngg::  HHỡỡii  qquuỉỉ  SSaattaann,,  nnggưươơii  hhããyy  lluuii  rraa!!  

VVìì  ccóó  llờờii  cchhéépp  rrằằnngg::  NNggưươơii  pphhảảii  tthhờờ  pphhưượợnngg
(  .           [proskuneo])

  CChhúúaa  llàà  ĐĐứứcc  

CChhúúaa  TTrrờờii  nnggưươơii,,  vvàà  cchhỉỉ  hhầầuu  vviiệệcc
(Gr.         [latreuo])

  mmộộtt  mmììnnhh  NNggààii  mmàà  tthhôôii..  
1111

MMaa  

QQuuỉỉ  bbèènn  bbỏỏ  đđii;;  lliiềềnn  ccóó  tthhiiêênn  ssứứ  đđếếnn  ggầầnn  mmàà  hhầầuu  vviiệệcc  NNggààii..”” (Ma. 4:8-11) 

 

 3. Phải “biết” Chúa mới có thể thờ phượng Chúa được!  

 

““
88
CChhíínnhh  ttôôii  llàà  GGiiăănngg  đđãã  tthhấấyy  vvàà  nngghhee  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  đđóó..  KKhhii  nngghhee  vvàà  tthhấấyy  đđooạạnn,,  

ttôôii  ssấấpp  mmììnnhh  xxuuốốnngg  ddưướớii  cchhâânn  tthhiiêênn  ssứứ  đđãã  ttỏỏ  nnhhữữnngg  đđiiềềuu  ấấyy  cchhoo  ttôôii,,  đđểể  tthhờờ  

llạạyy
(  .           [proskuneo])

..  
99
SSoonngg  nnggưườờii  pphháánn  rrằằnngg::  CChhớớ  llààmm  vvậậyy!!  TTaa  llàà  bbạạnn  ttôôii  ttớớ  

vvớớii  nnggưươơii,,  vvớớii  aannhh  eemm  nnggưươơii,,  llàà  ccáácc  đđấấnngg  ttiiêênn  ttrrii,,  vvàà  vvớớii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  ggiiữữ  ccáácc  llờờii  

ttrroonngg  ssáácchh  nnầầyy..  HHããyy  tthhờờ  pphhưượợnngg
(  .           [proskuneo])

  ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii!!””  (Khải. 

22:8-9) 

 

““
2233

NNhhưưnngg  ggiiờờ  hhầầuu  đđếếnn,,  vvàà  đđãã  đđếếnn  rrồồii,,  kkhhii  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhờờ  pphhưượợnngg
(  .             

[proskunetes])
  tthhậậtt  llấấyy  ttââmm  tthhầầnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  mmàà  tthhờờ  pphhưượợnngg

(  . (  .                     [[pprroosskkuunneeoo]]))
  CChhaa::  

ẤẤyy  đđóó  llàà  nnhhữữnngg  kkẻẻ  tthhờờ  pphhưượợnngg
(  .             [proskunetes])

  mmàà  CChhaa  ưưaa  tthhíícchh  vvậậyy..  
2244
ĐĐứứcc  CChhúúaa  TTrrờờii  llàà  TThhầầnn,,  nnêênn  aaii  tthhờờ  llạạyy

(  .           [proskuneo])
  NNggààii  tthhìì  pphhảảii  llấấyy  

ttââmm  tthhầầnn  vvàà  llẽẽ  tthhậậtt  mmàà  tthhờờ  llạạyy..
(  .           [proskuneo])

”” (Gi.  4:23-24) 

 

 


